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แนวปฏิบัติการเปิดเรียน 
โรงเรียนสงวนหญิงอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
แบบมาเรียนที่โรงเรียน (ON-SITEแบบ NEW NORMAL) 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
*********** 

ก. ความเป็นมา 
1. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศรับชาวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้า

ไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ฉีดวัคซีนครบโดสและมีผลการตรวจโควิดเป็นลบ เมื่อ
เดินทางเข้าประเทศไทย ทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-
19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งท าการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 
อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หลังจากนั้น จึงสามารถเดินทางไปพื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 
เช่นเดียวกับท่ีคนไทยปกติท่ัวไปสามารถท าได้" 

2. น.ส.ตรีนุช เทียนทองกล่าวว่าได้มีการออกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิด
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 34) เพ่ือก ากับดูแลและเพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่นักเรียน ครู และ
ประชาชนทั่วไปประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
เงื่อนไขของมาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ และรายละเอียดต่าง ๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยมี
สาระส าคัญ 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1เงื่อนไขหลักของมาตรการ Sandbox Safety Zone in School รองรับการเปิดภาค
การศึกษาที่ 2/2564 โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ ON-SITEจ าแนกตามเขตพ้ืนที่การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส่วนที่ 2เงื่อนไขข้อก าหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ
แนวทาง 7 มาตรการเข้มส าหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ)  

ส่วนที่ 3หลักเกณฑ์การพิจารณาส าหรับการใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอน การ
สอบ การฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุด (สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 

ส่วนที่ 4มาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 ของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 5หลักเกณฑ์การพิจารณาส าหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา เพ่ือการสอบ การฝึกอบรม หรือ การท ากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 

นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
โทร. 087-1673560 
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ข. ขั้นเตรียมการก่อนเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้านค้า พนักงานขับรถ และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน รับการฉีด
วัคซีน ครบโดสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ปัจจุบันข้อมูลการฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99 

2. นักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง  รับการฉีดวัคซีน ครบโดสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85ปัจจุบันข้อมูล
การฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 

3. บุคคลในครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง  รับการฉีดวัคซีน ครบโดสมากท่ีสุด ตาม
ค าสั่งที่ ศบค. สุพรรณบุรีก าหนด 

4. การแพร่ระบาดในหมู่บ้านที่นักเรียนอาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก าหนดสีดังนี้ 
สีเขียว   ไม่มีการแพร่ระบาด 
สีเหลือง   มีคนในหมู่บ้านรับเชื้อจากที่อ่ืน 
สีแดง   เกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน 

5. การตรวจ ATK ทางโพรงจมูก ก่อนเปิดภาคเรียนให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสงวนหญิง
ตามค าสั่งที่ ศบค. สุพรรณบุรีก าหนดวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่โรงเรียนสงวนหญิง โดย 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

6. การก าหนดสถานสีของนักเรียนรายบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาโรงเรียนสงวน
หญิง แบบ ON-SITEและต้องแสดงสถานะสีของตนเองก่อนเข้าโรงเรียนทุกวันดังนี้ 

6.1 นักเรียนสถานะสีเขียว  มีเงื่อนไขดังนี้ 
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนครบโดส และตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 

ผ่าน และผู้ปกครองทุกคนในบ้านฉีดวัคซีนครบโดส และไม่มีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านที่นักเรียนอาศัย 
-มาเรียน แบบ ON-SITEไม่ต้องตรวจ ATK ทางโพรงจมูก หรือน้ าลาย ซ้ า 

6.2 สีเหลือง มีเงื่อนไขดังนี้   
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนครบโดส และตรวจ ATK ทางโพรงจมูก ผ่าน 

หรือผู้ปกครองบางคนในบ้านฉีดวัคซีนครบโดส หรือมีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านที่นักเรียนอาศัย มีคนใน
หมู่บ้านรับเชื้อจากที่อ่ืน 

-มาเรียน แบบ ON-SITEต้องตรวจ ATK ทางโพรงจมูก หรือน้ าลาย ซ้ า เดือนละ 1 ครั้ง
จนกว่า นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีสถานะ สีเขียว 

6.3 สีแดง  มีเงื่อนไขดังนี้ 
 - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส และตรวจ ATK ทางโพรงจมูก 

ผ่าน หรือผู้ปกครองบางคนในบ้านฉีดวัคซีนครบโดส หรือมีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านที่นักเรียนอาศัย เกิดคลัส
เตอร์การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน 

-มาเรียน แบบ ON-SITEต้องตรวจ ATK ทางโพรงจมูก หรือน้ าลาย ซ้ า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จนกว่า นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีสถานะ สีเขียว 

7. โรงเรียนจัดหา จัดซื้อชุดตรวจ ATK (ราคาชุดละ 50-150บาท)ทางโพรงจมูก หรือน้ าลาย หรือ
ขอจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่มีความประสงค์สนับสนุน แจ้งได้ที่ ผู้อ านวยการตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร 
โทร. 087-0871673560 
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ค. ขั้นปฏิบัติการช่วงเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) 

1.นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินสถานนะสีของนักเรียนทุกวันก่อนเดินทางมาโรงเรียน(นักเรียนมี
สถานะสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง)แจ้งข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาทราบทุกวัน ครูที่ปรึกษาสรุปข้อมูลส่งงานอนามัย
โรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง งานอนามัยโรงเรียนสรุปส่งฝ่ายบริหาร เดือนละ 1 ครั้งผู้อ านวยการรายงาน สพม.
สุพรรณบุรี เดือนละ 1 ครั้ง 

2. นักเรียนมีสถานะสีเหลือง หรือสีแดงที่ตรวจพบ ด าเนินการข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้ 
2.1 นักเรียน หรือผู้ปกครอง ตรวจ ATK แบบ HOME USE น าผลมาแจ้งกับทางโรงเรียน 
2.2 นักเรียน ตรวจ ATK ที่ อสม. หรือ รพ.สต.หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน น าผลมาแจ้งกับทาง

โรเรียน 
2.3 นักเรียน พบงานอนามัยโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบ สืบสวนโรคหาข้อมูล สรุปว่าเสี่ยงจริง

ประสานงานการตรวจ ATK (ราคาชุดละ 50-150บาท) ทางโพรงจมูก หรือน้ าลาย กับเจ้าหน้าที่เฉพาะ
โดยตรง (สธอ.เมืองสุพรรณบุรี หรือ รพ.สต. หรือสถานพยาบาล) โรงเรียนจัดหาชุดตรวจ  หากงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ขอสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ เอกชน ขอรับบริจาคเงิน หรือชุดตรวจจากผู้ปกครองที่มีความ
พร้อมเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงสีเหลือง หรือสีแดง ต้องด าเนินการ
ประสานงาน ส่งต่อ ตามระบบดูแลช่วยเหลือทันที 

3. กรณีที่ตรวจATK (ทางโพรงจมูก หรือน้ าลายผลเป็นบวก)ส่งนักเรียนต่อให้ระบบสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาล และแจ้งผู้ปกครองทราบทันที ด าเนินการต่อไป 

4. งดกิจกรรมช่วงเช้าหน้าเสาธง 2 สัปดาห์ (22-30 พ.ย. 2564)มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาดูแล
ให้เข้าแถวหน้าห้องเรียนที่จะเรียนวิชาแรกของทุกวัน การร่วมกลุ่มท ากิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ชุดละไม่
เกิน 200 คน ตามค าสั่งที่ ศบค. สุพรรณบุรีก าหนด หากเกินกว่า 200 คน ต้องท าหนังสือขออนุญาต 
นายอ าเภอเมืองทุกครั้ง 

5. กิจกรรมครูผู้สอนเมื่อพบ หรือสงสัยว่านักเรียนมีพฤติกรรมอยู่กลุ่มเสี่ยง ส่งนักเรียนต่อให้งาน
อนามัยโรงเรียนทันที 
ง. ขั้นสรุป การช่วงเปิดเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน (ON-SITE) 

1. สถานะโรงเรียนสงวนหญิง สีเขียว ด าเนินการครบถ้วน เปิดเรียนแบบ ON-SITEตั้งแต่วันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศของโรงเรียนในการเปลี่ยนแปลง 

2. กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในสถานศึกษารายงานต่อ สพม.สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี และกระทรวงศึกษาธิการ เดือนละ 1 ครั้ง 

3. รายละเอียดต่างๆ โรงเรียนสามารถปรับเพิ่มได้อย่างเหมาะสม ตามเหตุการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทุกวัน จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ ศบค. จังหวัดสุพรรณบุรี และ สพม. สุพรรณบุรี ที่ก าหนด 

 

จึงเรียนมา เพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ หากมีข้อขัดข้อง สงสัย ติดต่อสอบถาม นายตรัยพงษ์ 
เข็มเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียน โทร. 087-1673560 

 
โรงเรียนสงวนหญิง 

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
16 พฤศจิกายน 2564 
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ตัวอย่าง ชุดตรวจด้วยน้ าลาย 
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